Miért érdemes minket választani?
/ Why NOVETEX?
A lágy fények, meleg színek, harmonikus formák és a természetes
anyagok alkotta összkép egyetlen érzést hivatott szolgálni:
a nyugalmat.
Az alvás a regenerálódás legtermészetesebb módja.
Az, hogy éjszaka nyugodtan alszunk-e vagy csak forgolódunk az
ágyunkban, nagy részben környezetünktől, fekhelyünktől is függ.
Önnek minőségi alvásra van szüksége a kellemes ébredéshez,
a mindennapos feltöltődéséhez!
Ne bízza hát döntését a véletlenre a megfelelő fekhely kiválasztásánál, hiszen a NOVETEX Biomatrac biztosította tökéletes pihenés,
testi és lelki regenerálódás, segíti az egészség megőrzését,
és életünkben a harmónia megteremtését!

Cégünkről / About Us
The image made of mild lights, warm colours, harmonic shapes
are all made for one feeling you should get: stillness.
The sleep is the most natural way of regeneration. The calm night,
relaxed sleep are depend ont he convenient bed and mattress.
If you want to rise comely, make a strong decision and buy
NOVETEX Matresses.
We can guarantee you healthy, energizing sleep!

A kényelmesség mellett fontos igény, hogy az ágyban tökéletesen
pihenjünk, egészséges, nyugodt álmunk legyen.
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A NOVETEX MATRAC BIOMANUFAKTÚRA, 1995 óta gyárt
biomatracokat, melyhez felhasznált alapanyagok segítenek nekünk, hogy az Önök hálószobájába varázsolhassuk a természetes
eleganciát.
Cégünk elsődleges célja, hogy
naturális anyagokból készült matracainkkal és az alváshoz szükséges
kiegészítőkkel mindenki számára
megteremtsük az ideálisan komfortos, egészséges és tökéletes pihenést
biztosító alvás feltételeit. Ezért a csecsemőkortól a felnőttkorig mindenkinek kínálunk egyedi igényeinek, alvási szokásainak legjobban
megfelelő, lehető legkényelmesebb fekhelyet.
Vásárlóink elégedettségét, 1995 óta kialakult töretlen bizalmát jól
tükrözi, hogy sokukkal újra találkozunk, amikor ismét minket tisztelnek meg rendelésükkel – gyermekeik, családtagjaik, barátaik –
új biomatracainak elkészíttetésével. Ma már több mint 300 000
elégedett vásárló alszik a nálunk készített matracokon.

The NOVETEX MATRAC Biomanufaktura was established in 1995.
The main aim of the company is to produce the highest quality
biomattresses from rubberised coir sheets and/or latex sheets,
either for adults or children.
In the company’s name there is the Biomanufaktura word, that
refers to the hand work. All of the biomattresses are made by
hand, uniqly made for the customers. From the starting in ’95 the
company has wided its product range with all the sleep products,
made from natural materials. Nowdays it has more than 500
products that helps people sleep better. During the years more
than 300.000 uniqe biomattress has been made, side along with
natural wool products also.
In our customers queue there are many returner customers, and
there are also their relatives to buy. This kind of feedback convince
us about the good quality products and services.
As Hungary’s largest mattress manufacturer the NOVETEX has
now 7 own shops, and more than 100 retailers in the country.
With this network, with the strong support lines, we can show the
newest, the healthiest, the luxurious products and services. All the
50 people who works on the healthier sleep habits are high-level
qualified on their field of work, whatever they are.
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Minőség / Quality

Díjaink / Our Awards

Termékeink minőségét és hosszú élettartamát a gyártásnál
felhasznált alapanyagok rendszeres vizsgálata és minőségének
ellenőrzése garantálja.

All the staff who works at NOVETEX MATRAC Biomanufaktura are
deeply commited to protect our enviroment. In every service, in
every process we are paying attention to be enviroment friendly.

A NOVETEX klinikailag bevizsgált, kézzel készített biomatracait a
vásárlók egyéni igényei szerint készítjük el.

Thats why we have applied for the Öko-Tex 100 Standard
certification with our biomattresses. We have recieved this
certification firstly in Hungary, in the year 2007.

A NOVETEX Biomatrac az első Magyarországon, mely megkapta
2007-ben az Öko-Tex 100 Standard bizonyítványt, mely világszerte
kitüntető elismerés a környezetbarát termékek között, és az ÖkoTex 1000 minősítést is.

Also as first and only one we have recieved the Öko-Tex 1000 Standard certification. That means we have Eco-Friendly factory. We are
very proud for this, because we are the 36th company in the world
can set an example towards green thinking.

Az Öko-Tex 1000 minősítés a világ minden pontján elismert bizonyítéka, hogy a cég környezetbarát elvek szerint működik. Valamint a minősítést birtokló cég ékes példája annak, hogy működése, tevékenysége költséghatékony, minimális veszteségekkel jár és
az általa kibocsátott termékek minden kritériumnak megfelelnek.
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Cégünk 2006-ban az ORKI-t felváltó CE jelölés büszke tulajdonosa lett.
A NOVETEX MATRAC Biomanufaktúra Kft. 2001-ben és 2006-ban
is elnyerte a kitüntető Magyar Termék Nagydíj címet, és 2007-ben
„Ágyneműk a környezettudatos vásárlók tökéletes és egészséges
alvásáért. Aromaterápia a mindennapokban.” néven beadott
pályázata megkapta a Magyar Termék Nagydíj - Elismert Termék
minősítését. A Bírálóbizottság a Novetex termékcsaládnak ítélte
a Magyar Minőség Háza Díjat 2007. évre.
Második alkalommal cégünk az Egészséges Alvásprogrammal
nyerte el a zsűri elismerését.
A NOVETEX Matrac Kft. által használt huzat alapanyagok a Hannoveri FKT Intézet által bevizsgáltak. Az anyagok nem tartalmaznak
egészségre ártalmas anyagokat.

Our company is the proud possessor of the CE marking since 1996.
NOVETEX MATRAC Biomanufaktúra achieved the honourable title
“Hungarian Quality Product Award” in 2001 and 2006.
The materials of mattress covers, bed linens used by NOVETEX.
are tested by Institute FKT in Hannover. They do not contain any
harmful ingredients for health.
In the year 2005 NOVETEX has recieved the ISO 9001:2001
certification and still working on to be the proud owner of this
internationally recognized qualification.
Our products have won the Hungarian Quality Product Awards –
Hungary’s most appriciated commercial award – two times during
the company’s existing. One of our product has also recieved the
Highly Recognized Product qualification during this time.
Besides our mattresses are offered by the Association of Hungarian
Chiropractors and also by the Association of Hungarian Spine
Therapeutics. With these feedbacks we think we can continously
supply Hungary with the high-quality biomattresses and other
products.
If you have any questions about the company, please don’t
hesitate. Contact us at our website (www.matrac.hu) or at our
central e-mail address: bio@matrac.hu
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Termékeinkről / Our Products

Termékeinkről / Our Products

Az alvás a regenerálódás legtermészetesebb módja – joggal méltatta a nyugalom fontosságát már a 16. században is a híres francia
gondolkodó, Montaigne. Zaklatott, stresszes hétköznapjainkban,
így a harmadik évezred elején persze tudjuk, hogy nem elegendő
pusztán kellő mennyiségű időt szánni a pihenésre!

Sleeping is the most natural way of regeneration – the famous
French philosopher Montaigne had already appreciated it in
the 16. century. In the beginning of the third millennium, in
our stressful and distracted everyday life we know that it is not
enough to spend proper time on rest.

Az, hogy éjszaka nyugodtan alszunk-e vagy csak forgolódunk az
ágyunkban, nagyrészt környezetünktől, fekhelyünktől is függ.

Our peaceful repose depends on our environment and our bed.

Önnek minőségi alvásra van szüksége a kellemes ébredéshez,
a mindennapos feltöltődéséhez!
Ne bízza hát döntését a véletlenre a megfelelő fekhely kiválasztásánál, hiszen a NOVETEX Biomatrac biztosította tökéletes pihenés,
testi és lelki regenerálódás, segíti az egészség megőrzését, és
életében a harmónia megteremtését!

You need quality sleeping for the comfortable wake up and
everyday regeneration. So do not leave your decision to accident
concerning the selection of the suitable bed. The perfect condition
and physical and mental regeneration assured by NOVETEX help
to keep your health and to bring harmony in our life.

Matrac Biomanufaktúra • Egészséges alvás, jókedvű ébredés
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1. A NOVETEX matracok tökéletesen megfelelnek a matracokkal
szemben támasztott legfontosabb követelményeknek, így biztosítják
Önnek az ideális alvás, a feszültségmentes pihenés feltételeit.
2. Kényelmes, testhez igazodik, testét alvás közben természetes állapotában támasztja meg. Megfelelő alátámasztást nyújt a test minden
pontján, de engedi a váll és a csípő puha besüllyedését. Oldalfekvéskor biztosítja a hátgerinc vízszintességét. A megfelelően kiválasztott
biomatrac csökkenti a gerinc- és izomfájdalmakat,
a napi rohanás okozta fáradtságérzetet.
3. Ahhoz, hogy a gerincoszlop megfelelően pihenjen, mindenekelőtt
tökéletes alátámasztásra van szükség, amely a test vonalának tökéletes követését, alakfelvételét jelenti. Fontos tehát, hogy a gerinc körüli
izmok ne dolgozzanak, hanem pihenhessenek, ellazulhassanak.
4. Gondoskodik az ideális ágyhőmérsékletről, a megfelelő alvásklímáról. A jól szellőző anyagok aktív lélegzése biztosítja a matrac megfelelő szellőzését.
5. A közvetlenül bőrrel érintkező felület valamint a szerkezetben használt alapanyagok felveszik az alvás közben keletkező izzadtságot, azt
a környezet felé továbbítják, valamint elpárologtatatják, így biztosítja
a nyugodt alvást.
6. Természetes alapanyagai védik az embert körülvevő mágneses teret,
az aurát. Elektrosztatikusan nem töltődhet fel.

1. The products of NOVETEX meet the most important requirements
of mattresses so they assure for you the conditions of ideal sleeping
and quiet repose.
2. They are comfortable and fit the body that hold in its natural
position during the sleep. They provide adequate support on each
point of the body, but they permit the soft sinkage of shoulders and
the hip.
3. For the adequate repose of the spinal column we need dynamical
support, which means the perfect fitting and imitation of the body
shape. So it is important that the muscles around the backbone do
not work but should repose and relax.
4. They take care of the ideal temperature of the bed and the adequate
ambient of sleeping. The active respiration of materials assures the
ventilation of mattresses.
5. The surface touching the body directly and the materials used in the
structure absorb sweat nascent during sleeping; they pass it on to
environment and evaporate it. So they can assure quiet sleeping this
way.
6. Their natural materials protect the magnetic field around human
being and the aura. They cannot be charged up with static electricity.

Matrac Biomanufaktúra • Egészséges alvás, jókedvű ébredés
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Termékeinkről / Our Products

Alapanyagok / Materials

A biomatracok előnye egyéb szerkezetű és alapanyagú matracokkal szemben:

Advantages of biomatresses in comparison with
other matresses of different materials and structure:

Összetételénél és szerkezeténél fogva lehetőség van arra, hogy
minden matrac egyedi szerkezetben, az Ön igényeihez igazodva
készüljön el. Egyediségének köszönhetően figyelembe vehető
a testsúly, életkor, mozgásszervi betegség, testalkat, kialakult
alvási szokás, komfortigény. Allergiás betegségek esetén a szerkezet a kiváltó okok alapján változtatható és cserélhető, a huzat
levehető és 60 ˚C-on mosható. A gyermekmatracoknál pedig
külön előny a szellőzés és a teljes tisztíthatóság.

We can manufacture our products with unique structure adapted
to the special needs of our clients.
We consider the weight of body, the age, locomotor disorders,
the physique, the sleep habits, and expectations of comfort.
In the case of allergy the structure can be changed to avoid the
symptoms.
The mattress covers are removable and washable on 60 C°.
Important property is that the children mattresses have a high
breathability.

Szerkezetéből adódóan a biomatracok élettartama az átlagos
élettartam többszöröse, a vállalt garancia a szokásos garanciális
idő többszöröse. Felnőtt matracoknál húsz év. Gyermek- és ifjúsági matracoknál tíz év.

Thanks to their structure the lifetime of these mattresses is longer
than the average; the guarantee is fourfold of normal guarantee.

Matrac Biomanufaktúra • Egészséges alvás, jókedvű ébredés
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Természetes alapanyagokkal a tökéletes alvásért

Natural materials for perfect sleeping

Mottó: „… az alvás az egész emberre nézve az, ami az órának
a fölhúzás”. (Arthur Schopenhauer)

Motto: ”… What for men is sleep is a winding for a watch.”
(Arthur Schopenhauer)

Matracainkat természetes anyagokból készítjük. A kókuszrost
réteg a gerinc megfelelő alátámasztását biztosítja mindamellett,
hogy átszellőzik, meggátolva ezzel a baktériumok és atkák megtelepedését. A latex réteget a kaucsukfa nedvéből vulkanizálás
útján állítják elő. A pontrugózású anyag tökéletesen felveszi a test
vonalát, biztosítja a teljes komfortot használójának. Forgolódásával hálótársát sem zavarja.

We produce our mattresses of natural materials. The layer of
coir fibre assure the adequate support of the backbone, airs
well preventing the ecesis of bacteria and acarids. The material,
which is designed to sense your weight and pressure points,
fits perfectly to the shape of the body and assures the absolute
comfort to the user.

Minden egyes matracot kézi munkával, manufakturális módszerrel készítünk, az Ön egyedi igényeinek megfelelően.
A közel százféle, különböző kényelmi fokozatú és rugalmasságú
matrac közül fekvéspróba alapján tudnak ügyfeleink/vásárlóink
választani.
Matracaink egyediségét, testre szabottságát garantálja, hogy
azokat az Ön testsúlya, életkori sajátosságai, alvási szokásai,
egészségi állapota, életstílusa alapján készítjük el.

We produce each mattress by hand according to the special
needs of the costumer. Our costumers can select from more
than 70 kinds of mattresses by lying essay. We guarantee the
uniqueness of the mattresses because we make them according
to your weight, your particularities of age, your sleep habits, your
health condition and your lifestyle.

Matrac Biomanufaktúra • Egészséges alvás, jókedvű ébredés
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Gyermekmatrac / Mattresses

Gyermekmatrac / Mattresses

NOVETEX BioKókusz Gyermek- és ifjúsági matrac

NOVETEX Biomattresses for children

NOVETEX BioKókusz Gyermek- és ifjúsági matrac

NOVETEX Biomattresses for children

A csecsemők, kisgyermekek első éveik legnagyobb részét ágyban
töltik, így az legfőbb életterükké válik. A nagyobb gyerekek ennél
persze kevesebbet alszanak, de még háromesztendős korukban is
napi 12-14 órát töltenek alvással. A kicsinyek számára különösen
fontos, hogy az éjszakai órák pihentetően teljenek, hiszen rengeteg
energiát használnak fel nap, mint nap, amit folyamatosan pótolni
kell. Ahhoz, hogy ezt az energiaszükségletet fedezzék, elengedhetetlenül szükséges az egészséges, megfelelő mennyiségű és nyugodt alvás. Az egészséges pihenés alapja pedig a megfelelő matrac.

Babies and young children spend the big part of their first years
in the bed, so it is their main living-space. Older children sleep
less but in their age of 3 they spend 12-14 hours with sleeping. It
is particularly important for the babies that night hours should
be reposeful because they use lot of energy day by day and
they have to substitute it. Plenty of healthy and quiet sleeping
is indispensable to cover this energy-need and its basis is the
adequate mattress.

A jó szellőzés előnye, hogy tökéletes alvásklímát biztosít, továbbá
a légáteresztő képességnek köszönhetően a hasra fordult baba is
szabadon lélegzik, hisz arca nem süpped a matracba.
Ha gyermeke allergiás, termékeink használatával megelőzheti
az álmatlan éjszakák okozta problémát, mivel az atkák és baktériumok a biokókuszrostban nem tudnak megtelepedni, hiszen
hiányzik a számukra ideális, nedves, nyirkos élettér. Ez nemcsak az
asztmás és allergiás gyermekek számára fontos, hanem az egészségeseknél is megakadályozhatja a későbbi betegségek
kialakulását.

The main advantages of the ventilation are that it assures the
perfect sleeping enviroment and it ensures the comfortable
breathing of babies on the prone position.
If your children are allergic you can prevent the problems
of dreamless nights because acari and bacteria have no ideal
sorround for living. These features can prevent the formation
of future sickness.

A NOVETEX Matrac Biomanufaktúra olyan természetes, latexált kókuszrostból készült csecsemő-, gyermek- és ifjúsági matracokat kínál, melyek tökéletes szellőzéssel és kitűnő ortopédiai jellemzőkkel rendelkeznek, mert már újszülött kortól oda kell figyelniük a szülőknek arra, hogy
a jól megválasztott matrac a babák és kisgyermekek törékeny csontjait
megóvja, és fejlődésüket a megfelelő irányba befolyásolja.
A gyerekmatrac jó szellőzésének és légáteresztő képességének
köszönhetően tökéletesen elvezeti és elpárologtatja a felületére
került mindenfajta nedvességet. Ennek a nagyon hasznos tulajdonságának köszönhetően mindig száraz a matrac a baba vagy
a kisgyermek alatt.

NOVETEX offers natural mattresses for
babies and children made by rubberised
coconut-fibre, which have perfect ventilation
and excellent orthopedic features. It is
very important that parents take care of
protection of the development of the babies’
first bones with the well-chosen mattresses.

A rugalmas kókuszfilc stabil szerkezeténél fogva tökéletesen
megtámasztja a kisgyermek hátgerincét, ezáltal megakadályozza
a gyermekkorban kialakuló gerincbántalmakat. Fix bordázatra
javasoljuk, amely biztosítja a matrac tökéletes átszellőzését.
A matrac a külső huzatával együtt átmosható.

So stable structure of the flexible coco baize supports the
backbone of babies and it hinders the problems of backbone
borning in childhood. We advise it with fix frame which ensures
the perfect ventilation of the mattress. It is washable with its cover.
Due to the strong structure of the mattress it serves the harmonic
shaping of backbone, it hinder the problems of backbone borning
in childhood. It is washable with its bed tick. In case of low weight
it is not necessary to use frame with wood springs.

Due to the capacity of good ventilation the mattress for children
educes and evaporates all kind of moisture. It provides drought
under the babies.

Matrac Biomanufaktúra • Egészséges alvás, jókedvű ébredés
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Felnőtt biomatracok / Mattresses

Felnőtt biomatracok / Mattresses

Extra matrac

Extra matresses

Kemény matrac

Hard mattresses

Többrétegű matracok extra komfort fokozattal. A sok
réteg biztosítja a nagy terhelhetőséget, az egyenletes
teherelosztást és az extra rugalmasságot, mely farugó
nélküli ágyrácson tökéletes kényelmet biztosít.

Multilayer mattresses with extra comfort provide the high
chargeability and extra flexibility: this fact ensures the perfect
comfort without wood springs.

Stabil, kemény fekvőfelület. A matrac rugalmasságát
latexált kókuszrost adja. Keménységét a minimális
latexréteg enyhíti. Hát- és derékfájósoknak ajánljuk,
fix deszkázatra, esetleg egyszerű farugóra.

Stable, hard lying surface. rubberised coconut-fibre assures the
flexibility of mattresses. The hardness is reduced by the minimal
latex layer. We offer this product to persons, suffering from back
and waist problems. They should be placed on fix board or simple
wood springs.

Flexibilis matrac

Flexible mattresses

Komfort matrac

A hullámos kókuszrost biztosítja a kemény fekvőfelületet a multifunkciós motoros rácsok használata
esetén is. Különböző vastagságú latex párnázat
biztosítja a komfortos fekvést.

The waved coir-fibre provides a hard lying surface also in case of
the use of multifunctional moving frames. Thanks to the different
thicknesses of bolstering of latex comfortable lying is always
possible.

Stabil alapú matrac, komfortos fekvőréteggel. Kényelmes, megfelelő alátámasztást ad a test minden
pontján. A matrac vastagsága határozza meg az
alátámasztás típusát.

Mattress with hard bottom and comfortable layer. It provides
adequate support at each point of the body. The type of support
depends on the thickness of the mattress.

Gyógymatrac

Medicinal mattresses

Lágy matrac

Soft mattresses

Stabil, kemény fekvőfelület. A matrac rugalmasságát latexált kókuszrost biztosítja. Hát- és derékfájósoknak ajánljuk, fix deszkázatra, esetleg egyszerű
farugóra.

Strong, hard lying surface. Rubberised coir-fibre assures the
flexibility of mattresses. We recommend them to person suffering
from back and waist problems. They should be placed on fix board
or simple wood springs.

Kizárólag latexréteget tartalmaz, amely pontrugózású, lágy, kényelmes fekvőfelületet ad. Tökéletesen
követi a test vonalát. A matrac vastagsága határozza
meg az alátámasztás típusát.

It contains only latex which gives comfortable and soft lying
surface. It perfectly fits the body shape. The type of support
depends on the thickness of the mattress.

Igény szerint elkészítjük mosható huzatban is.

Matrac Biomanufaktúra • Egészséges alvás, jókedvű ébredés
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Comfort mattresses

According to demands we make the mattresses with washable
covers.
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Vákuummatracok
/ Vacuum mattresses

Felnőtt biomatracok / Mattresses
Rugalmas matrac

Flexible mattresses

Sleep Easy vákuummatrac

Sleep Easy vacuum mattresses

Kényelmes, pontrugózású matrac, komfortos fekvőréteggel. Megfelelő alátámasztást ad a test minden
pontján. Farugós ágyrácsra ajánljuk.

Mattresses with point elasticity and comfortable surface.
It provides adequate support at each point of the body.
We recommend it to frames with wood springs.

Rugalmas vastag matrac

Flexible thick mattresses

Kényelmes, pontrugózású matrac, komfortos fekvőfelület. Megfelelő alátámasztást ad a test minden pontján.
A matrac vastagsága biztosítja az extra terhelhetőséget.
A matrac nagyfokú rugalmasságát a rétegek vastagsága
adja, így fix deszkázaton is rugalmas matracot kapunk.

Mattresses with point elasticity and with comfortable layer.
It provides adequate support at each point of the body. The
thickness of the mattress assures extreme capabilty.
The high level of flexibility is provided by the thickness of the
layers so we achieve flexible mattress in fix boards.

Elsődleges feladata ezen vákuummatracoknak a gerincoszlop
tökéletes, minden ponton történő alátámasztása. Tökéletesen
felveszi a gerinc vonalát anélkül, hogy a gerinc fiziológiai görbületeit megváltoztatná. Biztosítja a test nyugalmi helyzetét. Aktív
szellőzése révén elősegíti a bőr légzését, a vérkeringés ezáltal
kiegyenlített lesz, ami a nyugodt stresszmentes éjszakai pihenést
biztosítja. A napközben felvett tartáskárosodásokat fokozatosan
kiegyenlíti. Fiatal kortól rendszeres használata elősegíti a harmonikus csontfejlődést.

The main role of these mattresses is the support of the backbone
at each point. It fits perfectly the bodyline without changing the
physiological shape and assures the resting position of the body.
Thanks to the active ventilation it helps the breathing of skin,
so the circulation is balanced which provides the relaxed repose
during nights. It balances the injuries of posture. Its permanent
use since childhood helps the healthful osteogenesis.

Vékony matrac

Thin mattresses

A vékony párnázat megfelelően követi a test vonalát,
optimális összhangot biztosít a matrac és az alátámasztás
között. Lágy rugózású, dupla soros lécbetétre kiváló, esetleg
sűrű bordás farugóra vagy vállsüllyesztős rácsra ajánljuk.

The thin bolstering fits the body shape and assures the optimal
rapport between the mattress and the support. It is great for a soft
elasticity, double-lined board, to dense ribbed wood springs or to
frames with shoulder base.

Igény szerint elkészítjük mosható huzatban is.

According to demands we make the mattresses with washable covers.

Matrac Biomanufaktúra • Egészséges alvás, jókedvű ébredés
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Amikor ráfekszünk a matracra, testsúlyunknak megfelelően levegőt szorítunk ki, amely az oldalt található szelepeken távozik. Amikor felkelünk róla a friss levegő, visszaáramlik. A matracban ezért
folyamatosan kering a levegő. Különösen ajánlott gerincbetegek,
gyerekek, sportolók számára és mindenkinek, aki kényelmesen,
stresszmentesen szeretne pihenni.

When you lay on the mattress you expel air equal to your weight
which leaves through the valves on the sides. When you get up,
fresh air regurgitates. That’s why air circulates constantly in the
mattress. It is particularly recommended to person having spinal
problems, to sportmen , to children and to everyone who wants
to repose in a comfortable and relaxed way.

Matrac Biomanufaktúra • Egészséges alvás, jókedvű ébredés
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Vákuummatracok
/ Vacuum mattresses

Vákuummatracok
/ Vacuum mattresses

Sleep Easy vákuummatrac

Sleep Easy vacuum mattresses

Sleep Easy vákuummatrac

Sleep Easy vacuum mattresses

A vákuum csomagolt matracot nem kell felfújni, mert saját magát
tölti fel levegővel. Henger alakban, nyloncsomagolásban szállítjuk.
Amikor ezt a réteget a kibontásnál leszedik, a matrac önmagától
töltődik fel levegővel, és nyeri vissza eredeti alakját. A matracot
24 órán keresztül pihenni kell hagyni.

This vacuum-packed mattress does not have to be blown up
because it fills up itself with air. It is delivered in roll-formed nylon
packaging, closed with a cap. After unpacking it blows itself up.

A Sleep Easy termékcsalád minden tagja rendelkezik az alábbi
tulajdonságokkal:

Every member of the Sleep Easy product family possess these
features:

Az új generációs vákuummatrac család tagjai az alábbiak:

Sleep Easy: the inner structure of the mattress is combined with
a polyurethane layer (16 cm). The total height is 18 cm.
Comfort Wool: is the same as Sleep easy, but has winter-summer
lying surface.
Memory Duet: its inner structure is mixed. The base is the
combination of foam and polyurethane. On the top of this layer
there is memory material. The height is 18 cm.
Ergolatex: its inner structure is ergolattex (16 cm), combined with
polyurethane. The height is 18 cm.
Waterline Aloe Vera: its inner structure is mixed. The base is
12 cm foam-layer combined with polyurethane, with an upper
layer of latex. (4 cm) The height is 18 cm. The bed tick has the
wholesomeness of aloe vera.

• könnyű szállíthatóság
• összetekert formátum, csomagolás
• környezetbarát
• ortopédiai alátámasztás
• hypoallergén
• átszellőzik
• ÖKO tex minősítés

• easily portable
• rolled format and packaging
• environment friendly
• orthopedic support
• hypo allergic
• airs well
• qualification ÖKO tex

Sleep Easy: a matrac belső szerkezet 16 cm lágy hab polyuretán
réteggel kombinálva. A matrac teljes magassága 18 cm.
Comfort Wool: ugyanaz mint a Sleep Easy, de téli-nyári fekvőfelülettel rendelkezik.
Memory Duet: belső szerkezete vegyes összetételű. Az alap
14 cm lágy hab és polyuretán réteg kombinációja, melynek felső
részén 4 cm memory anyag található. A matrac 18 cm magas.
Ergolatex: belső szerkezete 16 cm ergolattex, kombinálva
polyuretán réteggel. A matrac 18 cm magas.
Waterline Aloe Vera: belső szerkezete vegyes összetételű. Az
alap 12 cm lágy hab polyuretán réteggel kombinálva, felső részén
4 cm latex anyaggal. A matrac 18 cm magas. Huzata az aloe vera
jótékony hatását hordozza magában.

The members of the new generation of vacuum-mattress family:
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Matrachuzatok / Mattress Covers

Matrachuzatok / Mattress Covers

A matracok kívánság szerint készülhetnek téli-nyári fekvőfelülettel,
vagy mosható huzattal. A felhasznált természetes anyagok tökéletes alvásklímát nyújtanak. Gondoskodnak továbbá a nedvesség
(izzadság) hatékony felvételéről, elpárologtatásáról, valamint
a fekvőréteg állandó szellőzéséről. A mosható huzatok az alábbiak
lehetnek:

Mattress covers, textiles for bed linen According to special needs
the mattresses are prepared with winter-summer lying surface,
the used materials assure the perfect sleeping enviroment. They
ensure the effective evaporation of all kind of moisture and
the permanent ventilation of the mattress. Our products are
produced with washable covers:

Breeze® matrachuzat

Breeze® mattress cover

Ez a különleges anyaggal kezelt szagmentesítő szövet képes a nedvességet magába zárva, minden -az izzadságban rejlő- baktériumot
semlegesíteni, így folyamatosan friss illatot biztosít matracának.
Mosógépben mosható, 60 °C-on. A mosás után rövid ideig erősebben érezhető az anyag illata.

This anti-smell textile treated with special materials is able to
neutralize every bacterium of sweat so it assures fresh perfume of
your mattress.
It is washable on 60 C °.

Seacell® matrachuzat
A matrachuzatban megtalálható mindaz az áldásos hatású szerves
anyag, mely a tengeri algában jelen van. Javítja immunrendszerünket és általános fizikai kondíciónkat.
Mosógépben mosható, 60 °C-on, természetes anyagból készült és
környezetbarát.

Teflon® matrachuzat

Teflon® mattress cover

Egy új fejlesztésű teflonréteggel átszőtt textília, mely meggátolja
hogy bármilyen folyadék vagy más szennyeződés a matrac belsejébe jusson, ezzel meghosszabbítja a matrac élettartamát.
A ráömlő folyadék a teflonrétegének köszönhetően a matrac felületéről letörölhető. A huzat környezetbarát, légáteresztő, higiénikus
és bőrgyógyászatilag tesztelt. Mosógépben mosható 60 °C-on.

Textile shot with newly developed Teflon layer which hinders all
kind of liquid and dirt to get inside the mattress, so it prolongs its
lifetime. Thanks to this Teflon layer the poured liquid can be easily
cleaned from the surface. The tick is environment friendly, has air
permeability features, is hygienic and dermatologically tested.
It is washable in washing machine on 60 C°.

Vapo – Q® matrachuzat

Vapo – Q® mattress cover

Ez a különleges szálból készült matrachuzat ideális hőfokon tartja
az emberi test hőmérsékletét.
Mosógépben mosható, 60 °C-on.

This bed tick made of special fibres keeps the temperature of
body on the ideal level.
It is washable on 60 C°.

Aloe Vera matrachuzat

Aloe Vera mattress cover

A liliomfélék családjába tartozó növény, napjainkban jelen van mindenhol. A bőrápoló termékektől kezdve a természetgyógyászatig
számos területen érvényesül áldásos hatása. Ennek a növénynek
a kivonatából természetesen matrachuzatokat is készítenek.
Az Aloe Vera vírus, gomba, baktérium és csíraölő hatású.

Nowadays this plant (type of liliaceae) is present everywhere,
from skin food products to natural healing. Of course mattresses
are produced of its extract. The gel of Aloe Vera has antiviral,
fungicidal, bactericidal and antiseptic effect. This gel is used in all
kind of body lotion and in this wonderful bed tick, too.

Seacell® mattress cover
You can find every fruitful vegetable material in the bed tick that
seaweed contains. It ameliorates the immune system and our
general physical condition.
It is washable in washing machine on 60 C°, environment friendly
and is made of natural materials.

Matrac Biomanufaktúra • Egészséges alvás, jókedvű ébredés
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Matrachuzatok / Mattress Covers

Teafa matrachuzat

Tea tree mattress cover

Ylang-Ylang matrachuzat

Ylang-Ylang mattress cover

A teafa huzat magában hordozza a növény minden jó tulajdonságát. A teafából nyert nélkülözhetetlen olaj gyógyító erejét
tartalmazza. A huzat ezáltal gomba illetve baktériumölő hatású,
kedvezően hat használója közérzetére.Természetéből adódóan
100 %-osan környezetbarát, az ÖKO-Tex 100 szabványnak megfelelő, kisbabák és kisgyermekek számára is ideális termék. Mosógépben 60˚C-on mosható.

The mattress made of tea tree comprises every good feature of
the plant, and contains the medicative oil extracted of tea tree.
Thereby it has fungicidal and bactericidal effect and influences
favourably the user’s general condition. It is an environment
friendly product, which fulfills the requests of standard ÖKO-Tex.
It is ideal for babies and little children.
It is washable on 60 C°.

A huzat az ylang-ylang növény virágából kivont olajjal van átitatva.
Használata rendkívül pihentető, életerővel tölti fel használóját, s
pótolja a napközben elvesztett energiát. Idegesség, magas vérnyomás, heves szívdobogás, depresszió, szexuális problémák, bőrbántalmak esetén használata kifejezetten javasolt. Kellemes közérzetet,
nyugodt alvást biztosít. Antiallergén, bőrbarát. Egzotikus illata
relaxáló hatású, így segíti az alvás közbeni gyógyulást. Az ÖKO-Tex
100 szabványnak megfelelő. Mosógépben mosható, 40 °C-on.

The bed tick is infiltrated with oil extracted of ylang-ylang flower.
Its use is exceptionally refreshing, fills its user with liveliness
and compensate the energy used during the day. It is hardly
recommanded in case of nervousness, high blood-pressure, flutter,
depression, sexual roblems and dermatosis . It assures excellent
condition and relaxed sleeping. It is anti-allergic. Its exotic perfume
has relaxing effect and contributes to recovering during sleeping.
It fulfills the requests of standard ÖKO-Tex. It is washable on 40 C°.

Bambusz matrachuzat

Bamboo mattress cover
The raw material of this mattress is cellulose extracted of
bamboo, which is reconverted to high quality natural fiber. In
this case the antibacterial features of bamboo remain contrary
to similar materials. The material has very good hygroscopical
capacity. It has brilliant ventilation and silky surface, and
bactericidal and fungicidal effect. It is environment friendly and
biodagradable. It fulfills the requests of standard ÖKO-Tex and is
ideal for babies and little children.
It is washable on 40 C°.

Softcell matrachuzat

Softcell mattress cover

A huzat alapanyaga a bambusz növényből modern technológiával
kivont cellulóz, melyet egy viszkóz eljárás során visszaalakítanak
kiváló minőségű természetes szállá. A hasonló típusú anyagokkal
szemben ez esetben a bambusz antibakteriális tulajdonságai is
megmaradnak a szövetben. Az anyag nagyon jó nedvszívó képességgel rendelkezik. A levegő átjárja, kitűnő a szellőzése. Kellemes
lágy tapintású. Baktérium és gombaölő hatású. Környezetbarát,
a környezetbe kerülve maradéktalanul lebomlik. Az ÖKO-Tex 100
szabványnak megfelelő. Kisbabák és kisgyermekek számára is ideális termék, mosógépben 40 ˚C-on mosható.

A huzat egy új, nagyon finom és puha, könnyű, természetes
micro-fonalat tartalmazó anyag, mely a legmodernebb eljárással
készül. A fonalban található hosszú rostszálaknak köszönhetően
az anyag rendkívül erős és tartós. Megjelenése kellemes, tetszetős.
Kiváló rugalmassággal rendelkezik, így tökéletesen igazodik a test
vonalához, finom struktúrája maximális kényelmet biztosít. Érintése
selymes, jó nedvszívó és légáteresztő képességű, így biztosítva az
egészséges alvásklímát. Kiváló tulajdonságai miatt kisbabáknak
és kisgyermekek számára is ajánljuk. Az ÖKO-Tex 100 szabványnak
megfelel, környezetbe kerülve pedig maradéktalanul lebomlik.
Mosógépben 60 ˚C-on mosható.

The tick is made of new, soft and silky material containing micro
fiber, which is prepared by the most modern technology. Thanks
to the long piles in the strand the textile is extremely strong and
durable. It has good flexibility so it fits perfectly the body-line, its
fine structure assures the maximal comfort. It has silky touch and
very good hygroscopical capacity, providing the relaxed sleeping
ambient. It is totally degradable in nature. It fulfills the requests of
standard ÖKO-Tex and is ideal for babies and little children.
It is washable on 60 C°.
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Ural Medikal

Gyerekmatrachuzatok
/ Mattress Covers
Frottír állatkertes gyerekmatrachuzat

Terrycloth animal patterned mattress cover

Ez a gyerekmatrachuzat pamutból készül. Kis állatminták díszítik
az anyagot. Minden egyedi méretben elkészítjük.

This bed tick for children is made of cotton. We can find sweet
animal figures on the textile. We prepare it in every unique size.

Macis frottír gyerekmatrachuzat

Bear patterned mattress cover

Ez a gyerekmatrachuzat anyag pamutból készül. Aranyos medvék
mintái találhatóak az anyagon. Minden egyedi méretben elkészítjük.

This bed tick for children is made of cotton. We can find sweet bear
figures on the textile. We prepare it in every unique size.

Mézes-macis gyerekmatrachuzat

Honey Bear patterned mattress cover

Ez a gyerekmatrachuzat pamut anyagból készül akár egyedi méretben is. Világoskék színben vásárolható meg.

This bed tick for children is made of cotton, in unique size too. It is
available in light blue.
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A Comfort line szó leginkább az ergonómikus szóhoz hasonlítható.
Az aki ezt használja hatékonyan alszik és fitten, kipihenten ébred.
Ezt az anyagot az űrtechnológia hozta létre, hogy megvédje az
úrhajó belsejét, de tökéletes alakfelvevő tulajdonsága, és kitűnő
rugalmassága miatt, a mindennapokba is bevezették. Kiválóan
alkalmazkodik a test vonalához, gyorsan és pontosan reagál annak
hőmérsékletére, valamint nyomásváltoztatására. Ezen tulajdonsága révén tud ergonómiailag tökéletesen kiegyensúlyozott
alátámasztást biztosítani a test minden pontján.
A memory habból készült matracokat a kórházak használták
először. Legnagyobb jelentősége az antidecubitus azaz a felfekvés
megakadályozásánál volt, mely szintén „alakfelvevő” viselkedéséből következik. Jelentős sikereket értek el a súlyos égési sérültek
gyógyulásánál is, hisz nyomáspont nélküli fekvés közben kevésbé
érezték a fájdalmat. A memory habból készült párnák is tökéletesen támasztják alá a nyakat illetve a fejet, a korábban említett
tulajdonságaik miatt, így a jövőben elfeledkezhet a nyak és hát
fájdalmakról. Speciálisan olyan személyek számára fejlesztették ki,
akiknél gyakori a gerinc és hátfájás, vagy akik szeretnék megelőzni ezen kellemetlen érzések kialakulását. Egy olyan egyedülálló
habról van szó, melynek keménysége a hőmérséklettől függően
változik.

Ez azt jelenti, hogy a testhőmérséklettel érintkezve a sejtszerkezet meglágyul. Az eredeti helyzetbe történő lassú visszatérési
effektusnak köszönhetően biztosítja az emberi testre a matrac által
kifejtett nyomás egyenletes eloszlását, amely a vérkeringésre pozitív hatást gyakorol. A testet egyúttal optimális helyzetben rögzíti,
csökken a forgások gyakorisága, amellyel nagyban hozzájárul a
nyugodt alváshoz.
A memory habunk nyitott sejtszerkezetének és kiváló légáteresztő
képességének köszönhetően nagyon kellemes alvásklímát biztosít.
A memory matrac minden testalkatú embernek megfelel.
Termékeink:
Comfort Line Memory Matrac
Comfort Line Párnák
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Ural Medikal
Our product range consists of mattresses, toppers, pillows and
cushions at all price points to meet retailer needs. We use high
technology manufacturing processes to ensure quality and
attractive packaging for eye appeal. We have a complete sewing
facility that allows us to make all covers for our products and
allows us to produce specialty covers for our customer needs.
Memory foam is a polyurethane based foam with open cells,
meaning that air can pass into and out of tiny holes in the
material. It is valued for its unique pressure reducing properties,
and is currently used in countless applications, from memory
foam overlays to car seats. Before the development of memory
foam overlays and mattresses, memory foam was the brainchild
of the space program. Memory foam was originally developed as
a material for the astronaut’s flight chairs, in order to protect them
from the powerful G-forces experienced at lift off. It was never
actually used though, and entered the consumer market in the
early 80’s.

Ágyak / Beds
Memory foam is one of the most healthy sleep surfaces ever
created, mainly because of it’s incredible ability to reduce
pressure points. A high quality memory foam mattress overlay
has the ability to improve one’s quality of sleep, alleviate back
pain, improve circulation and may even help with some types of
sleeping disorders like sleep apnea and insomnia.
As a general rule, higher density foams are usually better, but
there are many variables to consider. For example, with a memory
foam mattress overlay, proper density will be determined partially
by the thickness of the overlay.
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Texas ágy

Hawaii ágy

A Texas ágykeret saját éjjeliszekrénnyel, akár ágyneműtartóval is
rendelhető ágykeret. Az ágy anyaga lehet (gőzölt) bükk, éger, kőris,
tölgy, egyedi méretben, igény szerinti színben. Elkészíthető még
juhar, hárs, dió, cseresznye, akác és gőzölt akácfából is az ágy. Ezek
gyártási határidejéről tájékozódjon értékesítőinknél.

Lenyűgöző, egyedi, modern hálószobába tervezett ágy. Az ágykeret stílusát a minimál design irányzat ihlette meg. Az ágy formája
nélkülöz minden felesleges díszítést, vonalvezetése egyszerű.
A színminták megtekinthetőek üzleteinkben.
Az ágy tömörfából készül. Annak anyagát (tölgy, kőris, éger, bükk),
színét és méretét Önnek kell kiválasztania.
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Montana ágy

Florida ágy

Colorado ágy

Orion ágy

Függőleges rácsozású fejtámlával, tömörfából készült ágykeret.
Az ágy anyaga lehet (gőzölt) bükk, éger, kőris, tölgy, egyéni méretben, igény szerinti színben. Az ágy megrendelhető éjjeliszekrénnyel
vagy anélkül, ágyneműtartós vagy normál kivitelben. A Montana
termékcsalád része továbbá még a komód és a szekrény is.
Az ágykeret ára nem tartalmazza az ágyrácsot, éjjeliszekrényt.

Lenyűgöző, egyedi, modern hálószobába tervezett ágy. Az ágykeret stílusát a minimál design irányzat ihlette meg. Az ágy formája
nélkülöz minden felesleges díszítést, vonalvezetése egyszerű.
Fejtámlája lehet bőrbetétes is, melynek színe több mint 20 árnyalatból kiválasztható. A színminták megtekinthetőek üzleteinkben.
Az ágy tömörfából készül. Annak anyagát (tölgy, kőris, éger, bükk),
színét és méretét Önnek kell kiválasztania. Az ágy megvásárolható
azonos stílusú éjjeliszekrénnyel, valamint komóddal is.

Az ágy a Colorado termékcsalád része. A tömörfából készült ágy
fejvége ívelt, két végére a hozzátartozó éjjeliszekrények akár fel
is függeszthetőek, ahogy a képen látszik. Rendelhető ágynemű
tartós kivitelben is több fajta fából, igény szerinti felületkezeléssel.
Az ágykeret ára nem tartalmazza az ágyrácsot.

Egyedi stílusú ágy mely kifejezetten a Minimal Design kedvelőinek
lett tervezve. Egyedi fejvégével elegánsan illeszkedik bármelyik
hálószobába. A képen látható Orion ágy többféle fából rendelhető
meg igény szerinti felületkezeléssel.
Az ágykeret nem tartalmazza az ágyrácsot és a többi kiegészítőt.
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Ágyak / Beds

Ágyak / Beds

Arizona ágy

New York ágy

Vénusz ágy

Oklahoma ágy

Ívelt fejvégével és egyedien kialakított lábaival harmóniát sugároz.
Amennyiben a Feng-Shui irányelvei szerint rendezzük be hálószobánkat, ez az ágy biztosan megfelel majd elképzeléseinknek.
A még tökéletesebb komfort érzet eléréséhez javasoljuk NOVETEX
Biomatrac használatát.
Az ágykeret nem tartalmazza az ágyrácsot.

Ez a tömörfából készült vendégágy bármilyen lakásban megállja
a helyét. Összecsukható, így sok helyet spórolhatunk. Praktikus,
esztétikus, természetes és könnyen átalakítható, ha váratlanul vendég toppan be hozzánk. Ezt az ágyat csak a megadott méretekben
lehet megrendelni.

Ez a tömörfa ágy sokakban kellemes érzést vált ki, hiszen esztétikus kidolgozása régi idők ágyait idézi fel. Használatát javasoljuk
NOVETEX Biomatraccal.

Sarkosított fejvégével és egyedien kialakított lábaival erőt sugároz
magából. Amennyiben a Feng-Shui irányelvei szerint rendezzük
be hálószobánkat, ez az ágy biztosan megfelel majd elképzeléseinknek. A még tökéletesebb komfort érzet eléréséhez javasoljuk
NOVETEX Biomatrac használatát.
Az ágykeret nem tartalmazza az ágyrácsot.
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Ágyak / Beds

Ágyak / Beds

Pennsylvania ágy

New Jersey ágy

Jupiter ágy

Virginia ágy

A Pennsylvania ágy masszív, tömörfából készült ágykeret. Kiválóan
illeszkedik bármelyik modern hálószobába. Készülhet ágyneműtartóval vagy anélkül. Az ágy anyaga lehet (gőzölt) bükk, éger,
kőris, tölgy, egyéni méretben, igény szerinti színben.

A New Jersey ágy különlegessége, hogy semmilyen fém alkatrészt
nem tartalmaz. Úgynevezett keresztkötéssel készült, ahogy a
képen is látható egymásba illesztve. Készülhet ágyneműtartóval
vagy anélkül. Az ágy anyaga lehet (gőzölt) bükk, éger, kőris, tölgy,
egyéni méretben, igény szerinti színben.

Tömörfából készült, erőt sugalló fejvége rendkívül egyedi. Helyigényes, de tartós, akár bükk, éger, kőris, tölgy fából is rendelhető
ágykeret. A képen látható ágy rendelhető egyedi méretben is,
igény szerinti felületkezeléssel.
Az ágykeret ára nem tartalmazza az ágyrácsot, matracot illetve
egyéb a képen látható kiegészítőket.

Egyedi tervezésű ágy. A régi időket idéző hullámos, magasra nyúló
fej illetve lábvég bármelyik hálószoba legkülönlegesebb eleme lehet. A képen látható Virginia ágy többféle fából (bükk, éger, kőris,
tölgy) rendelhető meg igény szerinti felületkezeléssel. Rendelhető
hozzá azonos stílusú éjjeliszekrény és komód is.
Az ágykeret ára nem tartalmazza az ágyrácsot.
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Ágyrácsok / Frames

Ágyrácsok / Frames

Fix ágyrács

Fix frame

Derékmerevítős ágyrács

Waist-holder frame

Masszív tartókeretbe foglalt ágyrácsok. Kiválóan alkalmasak a
megfelelő alátámasztás biztosítására. Egyedi méretben is rendelhetőek. A termék kipróbálható a bemutatótermeinkben.

This is a massive, not flexible frame that contains 14pcs of
grid. They are adhesive, made from beech wood. The so called
production size is 89 * 196 cm that means if you need a oneperson bed for 90 * 200 cm; this frame will perfectly fit your bed.

Masszív tartókeretbe foglalt rugalmas ágyrácsok. Az ágyrácsokat rugalmas gumi bakok tartják helyükön. Középen szalaggal
megerősített szerkezet. Derék résznél erősíthető illetve lágyítható
szerkezet. Egyedi méretben is rendelhető. A termék kipróbálható
bemutatótermeinkben.

This is a flexible frame, stands from18 pcs of adhesive grid made
from beech wood. Theese grids are held by rubber accessories
that ensure its flexibility. On the grids you can see rubber holders,
are made for changing the hardness of the frame. The so called
production size is 89 * 196 cm that means if you need a oneperson bed for 90 * 200 cm; this frame will perfectly fit your bed.

Gyártási méret: 89 x 196 cm
Anyaga: Bükk fa
Lamellák száma: 17 db

Alaprugalmas ágyrács
Masszív tartókeretbe foglalt rugalmas ágyrácsok. Az ágyrácsokat
rugalmas gumi bakok tartják helyükön. Egyedi méretben is rendelhető. A termék kipróbálható bemutatótermeinkben.
Gyártási méret: 89 x 196 cm
Anyaga: Bükk fa
Lamellák száma: 18 db
Felületkezelése: enyvezett (5 rétegben)

This kind of frame is made for hard lumbar and spine support.

Flexible frame
This is a flexible frame, stands from18 pcs of adhesive grid made
from beech wood. These grids are held by rubber accessories
that ensure its flexibility. The so called production size is 89*196
cm that means if you need a one-person bed for 90 * 200 cm; this
frame will perfectly fit your bed.

Gyártási méret: 89 x 196 cm
Anyaga: Bükk fa
Lamellák száma: 18 db
Felületkezelése: enyvezett (5 rétegben)

This kind of frame is made for changable lumbar and spine
support.

This kind of frame is made for a middle hard lumbar and spine
support.
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Ágyrácsok / Frames

Ágyrácsok / Frames

Fej-láb emelős ágyrács

Head-leg lifter frame

Gázrugós ágyrács

Special spring frame

Masszív tartókeretbe foglalt rugalmas ágyrácsok. Az ágyrácsokat
rugalmas gumi bakok tartják helyükön. Középen szalaggal megerősített szerkezet. Derék résznél erősíthető illetve lágyítható szerkezet. Fej- illetve lábrésznél, külön-külön állítható a magassága.

This is a flexible frame, stands from 28 pcs of adhesive grid made
from beech wood. Theese grids are held by rubber accessories that
ensure its flexibility. On the grids you can see rubber holders, are
made for changing the hardness of the frame. At the head part
and at the leg part you can lift the frame with a special accessory
for a better support position. The so called production size is
89 * 196 cm that means if you need a one-person bed for 90 * 200
cm; this frame will perfectly fit your bed.

Masszív tartókeretbe foglalt rugalmas ágyrácsok. Az ágyrácsokat
gumi bakok tartják a helyükön. Középen szalaggal megerősített
szerkezet. Derék résznél erősíthető illetve lágyítható szerkezet.
Fej- illetve lábrésznél 5 különféle magasságba állítható. Lábrésznél
gázrugók segítik a rács megemelését. Egyedi méretben is rendelhető. A termék kipróbálható bemutatótermeinkben.

This is a flexible frame, stands from 28 pcs of adhesive grid made
from beech wood. Theese grids are held by rubber accessories that
ensure its flexibility. On the grids you can see rubber holders, are
made for changing the hardness of the frame.
At the head part and at the leg part you can lift the frame with
a speacial spring for a better support position. The so called
production size is 89 * 196 cm that means if you need a oneperson bed for 90 * 200 cm; this frame will perfectly fit your bed.

Egyedi méretben is rendelhető. A termék kipróbálható bemutatótermeinkben.
Gyártási méret: 89 x 196 cm
Anyaga: Bükk fa
Lamellák száma: 28 db
Felületkezelése: enyvezett (5 rétegben)
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Gyártási méret: 89 x 196 cm
Anyaga: Bükk fa
Lamellák száma: 28 db
Felületkezelése: enyvezett (5 rétegben)
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Ágyrácsok / Frames

Ágyneműk / Bed-linen

Motoros ágyrács

Remote controlled frame

Gyapjú

Wool

Masszív tartókeretbe foglalt rugalmas ágyrácsok. Az ágyrácsokat
gumi bakok tartják a helyükön. Középen szalaggal megerősített
szerkezet. Derék résznél erősíthető illetve lágyítható szerkezet. Fejilletve lábrésznél 5 különféle magasságba állítható. Az ágyrács két
végének emelkedését kettő darab elektromos motor segíti. Egyedi
méretben is rendelhető. A termék kipróbálható bemutatótermeinkben.

This is a flexible frame, stands from 28 pcs of adhesive grid made
from beech wood. Theese grids are held by rubber accessories that
ensure its flexibility. On the grids you can see rubber holders, are
made for changing the hardness of the frame.
At the head part and at the leg part you can lift the frame with
remote control for a better support position. The so called
production size is 89 * 196 cm that means if you need a oneperson bed for 90 * 200 cm; this frame will perfectly fit your bed.

Természet takarója, természetesség védelmezője.
Lanolintartalmának köszönhetően bőrnyugtató, stresszoldó és
fájdalomcsillapító hatással rendelkezik. A gyapjú kiváló nedvszívó
és páraáteresztő képességű, ennek következtében az Ön testéből
kipárolgó nedvességet felveszi anélkül, hogy Ön nedvesnek érezné takaróját, derékalját. Később, szárazabb környezetben pedig
leadja, elpárologtatja ezt a felvett nedvességet. Azáltal, hogy
felszívja a keletkező verejtéket, nyáron az Ön testének hűtését
biztosítja, télen pedig az Ön által leadott hőmennyiség egy részének tárolásával az egyenletes testhőmérsékletéről gondoskodik.
Ehhez a hőháztartást segítő szerepéhez hőszigetelő tulajdonsága is hozzájárul. Egy 100 %-os gyapjú ágyneműgarnitúrának
egyenletes hőmérsékletet kell biztosítani az Ön számára, hisz
ennek köszönhető, hogy a hidegsokk következtében bekövetkező
reumás panasz ismeretlen használóik körében. A gyapjú ágynemű
télen elzárja az Ön teste elől a hűvösebb hőmérsékletű levegőt, és
biztosítja testének az optimális hőmérsékletet, ami télen és nyáron
is a testhőmérsékletének megfelelő 36 ˚C körül van.

The cover of the nature and the protector of the naturalness.
Thanks to its lanolin content, it has a skin soothing, anti stress,
painkiller effect, what has been used also by therapists. The wool
has a great hygroscopic, vaporing capacity, so it keeps dry your
body, without wet covers and feather beds. Then in dry ambient it
vaporises the taken wetness. Because of its hygroscopic capacity,
it chills your body in summer and because of its capacity to keep
the heat of your body, the temperature of your body it is going
to be always balanced. To this heat balancing system it gives a
massive help to the heat insulator capacity. The 100 % wool bedlinen assumes the consistent temperature for your body, so the
rheumatic problems, caused by cold shock, are unknown by our
customers. In winter the wool bed linen closes the colder air from
your body and assumes the optimal temperature, both in summer
and winter, what is about 36 Celsius grade.

Gyártási méret: 89 x 196 cm
Anyaga: Bükk fa
Lamellák száma: 28 db
Felületkezelése: enyvezett (5 rétegben)
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Ágyneműk / Bed-linen

Kondícióink

Gyapjú

Wool

A 100 % gyapjúból készült ágyneműgarnitúra nyugtató hatást fejt
ki az Ön fájó izületeire, izmaira, reumás panaszai esetén is enyhülést hozhat, valamint megvédi a káros földsugárzásoktól. Amen�nyiben az előbbi panaszok Önt még nem kínozzák, úgy a jövőre
nézve megelőzheti azokat.
A gyapjú anti-allergén hatású, elektrosztatikusan nem töltődik fel,
ezért nem vonzza a port, nem tapad rá a testére, nem okoz elektromos kisülést. Gyűrődésálló, rugalmas, mentes a finom portól,
poratkától, amely fontos lehet Önnek, ha asztmája vagy egyéb
légúti megbetegedése van.
Ha a gyapjú ágyneműgarnitúrákra huzatot húz, kizárólag 100
%-osan természetes anyagból készítetteket használjon, mert
ellenkező esetben megfosztja gyapjúgarnitúráját az összes jó
tulajdonságától.

The 100 % wool bed-linen makes a soothing effect to your
articulations, muscles and rheumatic problems, and it protects
you from the damaging earth radiance. If you have no problems
in these fields you can be sure that in the future you will have
neither.
The wool is anti allergic, it is not electrostatic, so it is dust-proof, it
doesn’t stick to your body, it doesn’t cause electric shots. It doesn’t
crease, is flexible, it has no dust, dust mites, what can be useful if
you suffer from asthma or any other illnesses of respiratory tracts .
If you take bedclothes on your bed-linen, use always 100
% organic materials, because if not, you will have no any of
advantages of the wool set.
Healthy sleep, cheerful wake up in a natural way!

Egészséges alvás, Jókedvű ébredés a természetesség jegyében!
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Termékeink megvásárolhatók az alábbi Egészségpénztárak
támogatásával:
Aranykor Egészségpénztár
AXA Egészségpénztár
Dimenzió Egészségpénztár
Egészségért Egészségpénztár
Egészségpont hálózat
Harmónia Egészségpénztár
Generali Egészségpénztár
K&H Medicina Egészségpénztár
Medismart Egészségpénztár
MKB Egészségpénztár
OTP Egészségpénztár
Patika Egészségpénztár… az igazi
Posta Egészségpénztár
Provita Egészségpénztár
Tempo az Egészségpénztár
Új Pillér Egészségpénztár
Uniqa Egészségpénztár
Egészségpénztár
Vasutas Egészségpénztár

Termékeink a Credigen Bank Zrt. jóvoltából áruhitelre is megvásárolhatók.
A Credigen Bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Ez a hirdetés a Bank
részéről nem minősül nyilvános tájékoztatónak és ajánlattételnek.
A hitelről részletes tájékoztatást az üzletben elhelyezett hirdetmények adnak. A referencia THM értéke a 41/1997./III.25./Korm. rendelet szerint: 36,38 % (500 000Ft, 36 hó) 35,73 % (1 000 000Ft, 60 hó).
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HUNGARY 1091 Budapest, Üllői út 95.
Telefon: +36-1 219-5514
Fax: +36-1 219-5515
E-mail: bio@matrac.hu
Website: http://www.matrac.hu

NOVETEX Bemutatóterem

Max City

Material Center

Csillagvár

Telefon: 216-0139
Mobil: 20/924-4141
Nyitvatartás: H-P: 10-19,
Szo-V: 10-16
1091 Budapest, Üllői út 81.

Telefon: 23/530-173
Mobil: 20/999-7200
Nyitvatartás: H-Szo: 10-20 , V: 10-19
2045 Törökbálint, Tó park 1/a.

Telefon: 239-7942
Mobil: 70/383-6575
Nyitvatartás: H-Szo: 10-20, V: 10-18
1137 Bp., Róbert K. krt. 54-58.

Telefon: 250-8647
Mobil: 70/383-6588
Nyitvatartás: H-Szo: 10-20, V: 10-16
Szentendrei út kivezető szakasza
1039 Budapest, Rákóczi út 36.

Duna Plaza

Rózsakert Bevásárlóközpont

Bástya Üzletház – Veszprém

Telefon: 239-2724
Mobil: 70/383-6590
Nyitvatartás: H-Szo: 10-21, V: 10-19
1138 Budapest, Váci út 178.

Telefon: 200-3649
Mobil: 70/930-4041
Nyitvatartás: H-P: 10-20, Szo: 10-19, V: 10-16
1026 Budapest, Gábor Áron u. 74.

Telefon: 88/329-354
Mobil: 70/383-6591
Nyitvatartás: H-P: 9-18, Szo: 9-13
8200 Veszprém, Kossuth u. 8.

